แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเขตทุงครุ : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)
1

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
และจัดทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของสถานประกอบการ
อาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มี
การบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(แผน)

(แผน)

0.0.

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3

4

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนสอดคลองกับเอกลักษณของแตละพ้ น
ื
ที่

2.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) สถานประกอบการอาหารใน
พื้นที่เขตทุงครุ มีจํานวน 197 แหง เดือน
ต.ค 63 - มิ.ย. 64 ไดดําเนินการออกตรวจ
สุขาภิบาลสถานที่จําหนายอาหารจํานวน
154 แหง มีสถานประกอบการอาหารผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดี มีการบริการเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Service)
จํานวน 45 แหง คิดเป็ นรอยละ 22.84

(ไตรมาส 3) ผลการสํารวจความความพึง (3.1). การสํารวจความพึงพอใจของ ฝ ายทะเบียน
พอใจของผูรับบริการ ประจําเดือนเมษายน ผูรับบ
 ริการ
- มิถุนายน 2564 เฉลี่ยคิดเป็ นรอยละ 90. ความกาวหน าของงาน :5%
23
(ไตรมาส 3) คลองบางมดและคลองราษฎร (4.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ฝ ายโยธา
บูรณะ - ติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง -ซอมแซม คลองราษฎรบูรณะและคลองบางมด
ราวเหล็กแลวเสร็จ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการงานดานทะเบียน (ผลลัพธ)

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) ทําการสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
(1.1). การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ ฝ ายโยธา
หรือพ้ น
ื ที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติด พื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผน
ตัง้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเรียบรอยแลว ติดต
 งั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อ
แกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) - กิจกรรมการสงเสริมการลด
และคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมาย
29/10/2563 : เขียนโครงการขอเสนอ
อนุมัติโครงการและรอการอนุมัติโครงการ
30/11/2563 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธและ
ใหความรูกับกลุมเป าหมาย 12/29/2020 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...งดการจัดกิจกรรม
การสงเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน
14 กลุมเป าหมายประจําเดือนธันวาคม 2
563 เนื่องจากอยูชวงในสถานการณการ
แพรระบาดโรคติดตออันตราย เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนและเจาหน าที่
1/24/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ติดตอ
ประสานงานชุมชนเป าหมายเพื่อเตรียมเขา
อบรม และพูดคุยกับผูนําชุมชนสอบถาม
และรับฟังปัญหาตางๆ ในกิจกรรมการสง
เสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย พรอม
หารือแนวทางการแกไข แตยังงดการจัด
กิจกรรม การสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมายประจําเดือน
มกราคม 2564 เนื่องจากอยูชวงใน
สถานการณการแพรระบาดโรคติดตออันต
ราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและ
เจาหน าที่ (ความคืบหน ารอยละ 35 )
26/02/2564 :อยูระหวางดําเนินการ ใน
เดือนกุมภาพันธ 2564 ไดดําเนินการดังนี้
1.ประสานชุมชนนํารองนัดหมาย เพื่อ
ทํากิจกรรมการจัดการมูลฝอยโดยการมี
สวนรวมของชุมชน 2.ประสานทาง
โรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อนัดหมาย
กําหนดวันทํากิจกรรมการรณรงค ลด
ปริมาณมูลฝอยตงั ้ แตตนทาง การคัดแยก
ขยะกอนทงิ้  30/03/2564 : กิจกรรมการ
สงเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14
กลุมเป าหมาย ในเดือนมีนาคม 2564 ได
ดําเนินการดังนี้ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้
- เขาอบรม ณ ชุมชนหลังสวนธน กิจกรรม
ดังตอไปนี้ 1.สงเสริมใหความรูการทําป ุย
นํ้ าชีวภาพ 2.สงเสริมใหความรูการทําถัง
หมักรักษโลก 3.สงเสริมใหมีการคัดแยก
ขยะออกเป็ นประเภทตางกอนนําทิง้  - เขา
อบรม สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะออก
เป็ นประเภทตางกอนนําทิง้  โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ จํานวน
8 โรงเรียน 30/04/2564 : กิจกรรมการสง
เสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14
กลุมเป าหมาย ในเดือนเมษายน 2564 ได
ดําเนินการดังนี้ - เขาอบรม ณ หมูบาน
สวนธนคอนโด กิจกรรมดังตอไปนี้ 1.สง
เสริมใหความรูการทําป ุยน้ํ าชีวภาพ 2.สง
เสริมใหความรูการทําถังหมักรักษโลก 3.
สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะออกเป็ น
ประเภทตางกอนนําทิง้  27/05/2564 : งด
การจัดกิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมการ
ลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุมเป า
หมายประจําเดือนพฤษภาคม 2564
เนื่องจากอยูชวงในสถานการณการแพร
ระบาดโรคติดตออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) คํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนและเจาหน าที่ แตไดประสาน
ทางชุมชนกลุมเป าหมาย ไวแลวเบื้องตน
ในสวนของการฝึกการอบรมในรอบถัดไป
พรอมทงั ้ ทําการติดตามประเมินผลและรับ
ฟั งปัญหาในการดําเนินกิจกรรมฯ ของ
ชุมชนที่ไดจัดการอมรมกอนหน านี้ 2
5/06/2564 : งดการจัดกิจกรรม กิจกรรม
การสงเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน
14 กลุมเป าหมายประจําเดือนมิถุนายน 2
564 เนื่องจากอยูชวงในสถานการณการ
แพรระบาดโรคติดตออันตราย เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนและเจาหน าที่ แต
ไดประสานทางชุมชนกลุมเป าหมาย ไว
แลวเบื้องตนในสวนของการฝึกการอบรม
ในรอบถัดไป พรอมทงั ้ ทําการติดตาม
ประเมินผลและรับฟังปัญหาในการดําเนิน
กิจกรรมฯ ของชุมชนที่ไดจัดการอมรม
กอนหน านี้ 30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ติดตอขอขอมูคัดแยกขยะรีไซเคิล
พรอมสํารวจจากรานของเกาและพนักงาน
คัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 30/11/2563
: ติดตอขอขอมูลคัดแยกขยะรีไซเคิล พ
รอมทงั ้ สน างความเขาใจ แกรานของเกา
และพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย
12/29/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ติดตอ
ขอขอมูลคัดแยกขยะรีไซเคิล พรอมทงั ้
สน างความเขาใจ แกรานของเกาและ
พนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย
1/31/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ผล
ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล
สํารวจจากรานของเกาและพนักงานคัด
แยกจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจําเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยจัดเก็บแกว
ได 179.75 ตัน กระดาษ197.26 ตัน โลหะ
515.62 ตัน และพลาสติก 153.20 ตัน
รวมน้ํ าหนักทงั ้ สน
ิ้  1045.83 26/02/2564 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ผลดําเนินการ
กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจําเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ 64 สํารวจจากราน
ของเกาและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขน
มูลฝอยจัดเก็บแกว ได 370.21 ตัน กระ
ดาษ427.59 ตัน โลหะ1165.35 ตัน พลา
สติก 315.6 ตัน และกลองนม 0.415 ตัน
รวมปริมาณมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
ประจําเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2
564 โดย รวมน้ํ าหนักทงั ้ สน
ิ้  3324.995
ตัน 31/03/2564 : ผลดําเนินการกิจกรรม
คัดแยกขยะรีไซเคิล ประจําเดือนมีนาคม
64 สํารวจจากรานของเกาและพนักงานคัด
แยกจากรถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บแกว ได
188.220 ตัน กระดาษ215.62 ตัน โลหะ
587.63 ตัน พลาสติก 157.850 ตัน และ
กลองนม 0.4 ตัน รวมปริมาณมูลฝอย
นํ ากลับมาใชใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2
563 - มีนาคม 2564 โดย รวมน้ํ าหนักทงั ้
สิน
้  4,478.088 ตัน 30/04/2564 : ผล
ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล
ประจําเดือนเมษายน 2564 สํารวจจากราน
ของเกาและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขน
มูลฝอยจัดเก็บแกว ได 204.759 ตัน กระ
ดาษ216.320 ตัน โลหะ541.803 ตัน พลา
สติก 157.900 ตัน และกลองนม 0.4 ตัน
รวมปริมาณมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
ประจําเดือน ตุลาคม 2563 – เมษายน 2
564 โดย รวมน้ํ าหนักทงั ้ สน
ิ้  5,599.27 ตัน
31/05/2564 : ผลดําเนินการกิจกรรมคัด
แยกขยะรีไซเคิล ประจําเดือนพฤษภาคม
2564 สํารวจจากรานของเกาและพนักงาน
คัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บแกว
ได 186.800 ตัน กระดาษ214.260 ตัน
โลหะ604.320 ตัน พลาสติก 157.900 ตัน
และขยะชน
ิ้ ใหญซอมแซมได 2.85 ตัน
ขยะชน
ิ้ ใหญซอมแซมไมไดแยกชน
ิ้ รีไซเคิล
0.9 ตัน ทอนไมแปรรูปใชประโยชน รวม
ทัง้ สน
ิ้  1,170.03 ตัน รวมปริมาณมูลฝอย
นํ ากลับมาใชใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2
563 – พฤษภาคม 2564 โดย รวมน้ํ าหนัก
ทัง้ สน
ิ้  6,769.3 ตัน - กิจกรรมคัดแยกขยะ
รีไซเคิล สํารวจจากรานของเกาและพนักงา
น คัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 2
5/06/2564 : ผลดําเนินการกิจกรรมคัด
แยกขยะรีไซเคิล ประจําเดือนมิถุนายน 2
564 สํารวจจากรานของเกาและพนักงาน
คัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บแกว
ได 178.300 ตัน กระดาษ220.700 ตัน
โลหะ612.500 ตัน พลาสติก 158.400 ตัน
และขยะชน
ิ้ ใหญซอมแซมได 3.85 ตัน
ขยะชน
ิ้ ใหญซอมแซมไมไดแยกชน
ิ้ รีไซเคิล
0.9 ตัน ทอนไมแปรรูปใชประโยชน รวม
ทัง้ สน
ิ้  1,174.65 ตัน รวมปริมาณมูลฝอย
นํ ากลับมาใชใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2
563 – พฤษภาคม 2564 โดย รวมน้ํ าหนัก
ทัง้ สน
ิ้  7,943.95 ตัน - สงเสริมการแปรรูป
ขยะอินทรียกลับมาใชประโยชน
30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ได
เขาไปพูดคุยทําความเขาใจและใหความรู
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการขัด
แยกขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับไปใช
ประโยชนใหกับกลุมเป าหมาย
30/11/2563 : พูดคุยทําความเขาใจและให
ความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการ
ขัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อนํากลับไปใช
ประโยชนใหกับกลุมเป าหมาย
12/29/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...งดการ
จัดกิจกรรม การอบรมใหความรูในการคัด
แยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษ
อาหาร เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหกับ
ประชาชนประจําเดือนธันวาคม 2563
เนื่องจากอยูชวงในสถานการณการแพร
ระบาดโรคติดตออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) คํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนและเจาหน าที่ 1/29/2021 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...งดการจัดกิจกรรม
การอบรมใหความรูในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อ
นํ ากลับมาใชประโยชนใหกับประชาชน
ประจําเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากอยู
ชวงในสถานการณการแพรระบาดโรค
ติดตออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนและเจาหน าที่ แตไดประสานทาง
ชุมชน และทางโรงเรียนในกลุมเป าหมาย
ไวแลวเบื้องตนในสวนของการฝึกการ
อบรม 26/02/2564 : ในเดือนกุมภาพันธ
2564 ไดเขาอบรม ณ ชุมชนมิตมิตร
กิจกรรมดังตอไปนี้ 1.สงเสริมใหความรู
การทําป ุยน้ํ าชีวภาพ 2.สงเสริมใหความรู
การทําถังหมักรักษโลก 3.สงเสริมใหมีการ
คัดแยกขยะออกเป็ นประเภทตางกอน
นํ าทิง้  4.ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมตลาด
นัดรีไซเคิล 30/03/2564 : การสงเสริมการ
แปรรูปขยะอินทรียกลับมาใขประโยชน ใน
เดือนมีนาคม 2564 ไดดําเนินการดังนี้ใน
เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ - เขาอบรม ณ
ชุมชนหลังสวนธน กิจกรรมดังตอไปนี้ 1.
สงเสริมใหความรูการทําป ุยน้ํ าชีวภาพ 2.
สงเสริมใหความรูการทําถังหมักรักษโลก
3.สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะออกเป็ น
ประเภทตางกอนนําทิง้  - เขาอบรม สง
เสริมใหมีการคัดแยกขยะออกเป็ นประเภท
ตางกอนนําทิง้  โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ จํานวน
8 โรงเรียน3.สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะ
ออกเป็ นประเภทตางกอนนําทิง้ 
30/04/2564 : กิจกรรมการสงเสริมการลด
และคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมาย
ในเดือนเมษายน 2564 ไดดําเนินการดังนี้
- เขาอบรม ณ หมูบานสวนธนคอนโด
กิจกรรมดังตอไปนี้ 1.สงเสริมใหความรู
การทําป ุยน้ํ าชีวภาพ 2.สงเสริมใหความรู
การทําถังหมักรักษโลก 3.สงเสริมใหมีการ
คัดแยกขยะออกเป็ นประเภทตางกอน
นํ าทิง้  27/05/2564 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
งดการจัดกิจกรรม การอบรมใหความรูใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูป
ขยะเศษอาหาร เพื่อน
 ํ ากลับม
 าใชป
 ระโยชน
ใหกับประชาชนประจําเดือนพฤษภาคม 2
564 เนื่องจากอยูชวงในสถานการณการ
แพรระบาดโรคติดตออันตราย เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนและเจาหน าที่ แต
ไดประสานทางชุมชนกลุมเป าหมาย ไว
แลวเบื้องตนในสวนของการฝึกการอบรม
ในรอบถัดไป พรอมทงั ้ ทําการติดตาม
ประเมินผลและรับฟังปัญหาในการดําเนิน
กิจกรรมฯ ของชุมชนที่ไดจัดการอมรม
กอนหน านี้ และไดทําการจัดซ้ อ
ื และนําสง
อุปกรณของโครงการใหกับชุมชนเป าหมาย
เรียบรอยแลว 25/06/2564 : งดการจัดกิจ
กรรม การอบรมใหความรูในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร
เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหกับประชาชน
ประจําเดือนมิถุยายน 2564 เนื่องจากอยู
ชวงในสถานการณการแพรระบาดโรค
ติดตออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนและเจาหน าที่ แตไดประสานทาง
ชุมชนกลุมเป าหมาย ไวแลวเบื้องตนใน
สวนของการฝึกการอบรมในรอบถัดไป พ
รอมทงั ้ ทําการติดตามประเมินผลและรับ
ฟั งปัญหาในการดําเนินกิจกรรมฯ ของ
ชุมชนที่ไดจัดการอมรมกอนหน านี้ และได
ทําการจัดซ้ อ
ื และนําสงอุปกรณของ
โครงการใหกับชุมชนเป าหมายเรียบรอย
แลว

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

ผลงานลาสุด

30.00
(รอยละ)

(5.1). กิจกรรมการสงเสริมการลด ฝ ายรักษาความสะอาด
และคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุมเป า และสวนสาธารณ
หมาย
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

1.0.

(5.2). สงเสริมการแปรรูปขยะ
อินทรียกลับมาใขประโยชน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

พ

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบ
กับปี 2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

ท

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

5

กร
ุงเ

มิติท่ี

(5.3). กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล ฝ ายรักษาความสะอาด
สํารวจจากรานของเกาและพนักงาน และสวนสาธารณ
คัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย
ความกาวหน าของงาน :95%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

8

9

10

11

จํานวนอาสาสมัครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติดที่เขารับการอบรมการเฝ าระวังภัยและ
ยาเสพติด
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูเขารวมโครงการ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความรู
เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร

1.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

18.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

10.000
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

รอยละความสําเร็จของการแจงประเมินภา
ษี
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2
560 (993 ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15

16

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดในการ
จอดรถยนต รถจักรยานยนตหรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทาลดลง
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 27/04/2564 : ดําเนินการจัด (6.1). คาใชจายในการดําเนินงาน
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ซื้อวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ วัสดุ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี สวัสดิการ
สํานักงานและวัสดุการเกษตร จํานวน 5
การเกษตร
รายการ จํานวนเงิน 16,000 บาท และเบิก ความกาวหน าของงาน :88%
จายคาเบีย
้ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําแขวงบางมดและแขวง
ทุงครุ วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 จํานวน
27100 บาท เสร็จเรียบรอย รวมเบิกจาย
แลวเสร็จ จํานวนเงิน 43,100 บาท และใน
เดือนนี้กําลังดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุการ
เกษตร จํานวนเงิน 97,760 บาท 2
4/05/2564 : อยูระหวางดําเนินการจัดซ้ อ
ื
วัสดุการเกษตร จํานวนเงิน 97,760 บาท
และประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ 24/06/2564 : จัดกิจกรรมตาม
โครงการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 1
และ 2 มิ.ย. 2564 พรอมจัดการประชุม
คณะกรรมการศูนยบริการฯ ครัง้ ที่ 3
เรียบรอยแลว สรุปผลการทดสอบความรูผู
เขารวมกิจกรรมฯ รวมทงั ้  2 ศูนย จํานวน
40 คน ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเพิ่มข้ น
ึ
รอยละ 82.5 ของจํานวนผูเขารวมกิจกรร
ม
(ไตรมาส 3) ขอเลื่อนการอบรมฯ ออกไป (7.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรค กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะ เสพติด
คลี่คลาย
ความกา วหน าของงาน :10%
(ไตรมาส 3) สงหนังสือถึงการไฟฟ านคร
หลวง เพื่อประมาณราคาติดตงั ้ /ซอมแซม
เพิ่มเติม รวมทงั ้ หมดโดยติดตงั ้ ใหม 19
ดวง / ซอมแซม 500 ดวง

(8.1). การติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ า
แสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยง
อันตรายตามแผนที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) ชะลอการฝึกอบรมฯ จนกวา (9.1). โครงการกรุงเทพมหานคร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ เขตปลอดบุหรี่
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะคลี่คลา ความกาวหน าของงาน :20%
ย

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลว 27 ชุมชน
จากทงั ้ หมด 29 ชุมชน :: ความกาวหน า
ของงานฯ คิดเป็ นรอยละ 93.10

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(10.1). โครงการกรุงเทพฯเขต
ปลอดยุงลาย
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) สถานประกอบการอาหารที่ได (11.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
อาหารปลอดภัย
พื้นที่เขตทุงครุ จํานวน 197 แหง
ความกาวหน าของงาน :100%
(ประกอบดวย ตลาด,รานอาหาร, มินิมารท
และซูเปอรมารเก็ต เดือน ต.ค. 63 - มิ.ย.
64 ไดดําเนินการออกตรวจสุขาภิบาล
สถานประกอบการอาหาร จํานวน 154
แหง พบวา 1.ดานอาคารสถานที่ผาน
เกณฑสุขลักษณะ จํานวน 154 แหง มี
สถานประกอบการอาหารผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดี จํานวน 154 แหง
คิดเป็ นรอยละ 78.17 2.สถานประกอบการ
ที่ไมมีใบอนุญาต จํานวน 37 แหง ได
ดําเนินการออกตรวจอาหารปลอดภัยของ
สถานประกอบการที่ไมมีใบอนุญาต จํานว
น 37 แหง คิดเป็ นรอยละ 100 (ปั จจุบันได
รับใบอนุญาตครบทงั ้  37 แหง)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการประชาสัมพันธให (12.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรูเรื่องภาษีครบทงั ้  5 ชองทาง แลว การจัดเก็บรายได
ไดแก 1. แจกเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการ ความกาวหน าของงาน :100%
ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน
3,000 ฉบับ 2. ประชาสัมพันธผาน
Facebook ของฝายรายได 3.
ประชาสัมพันธผาน Facebook ของฝาย
ปกครอง 4. ประชาสัมพันธผาน
Facebook ของสํานักงานเขตทุงครุ 5.
ประชาสัมพันธผาน Line กลุมประธาน
ชุมชนของฝายพัฒนาชุมชน และดําเนิน
การแจงประเมินภาษีแลวจํานวน 9,679
ฉบับ เป็ นจํานวนเงินคาภาษี 6,943,008
บาท คิดเป็ นรอยละ 100 ของจํานวนที่ตอง
แจงประเมินทงั ้ หมด

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ฝ ายรายได

(ไตรมาส 3) 30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ (13.1). กิจกรรมสงเสริมการคัดแยก ฝ ายรักษาความสะอาด
ตอน...ไดเขาไปพูดคุยทําความเขาใจและ มูลฝอยอันตรายจากแหลงกําเนิด
และสวนสาธารณ
ใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย และ ความกาวหน าของงาน :95%
การคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหลง
กําเนิด ใหกับกลุมเป าหมาย 30/11/2563 :
ไดเขาไปพูดคุยทําความเขาใจและใหความ
รูในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการคัด
แยกมูลฝอยอันตรายจากแหลงกําเนิด ให
กับกลุมเป าหมาย 12/29/2020 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บขยะอันตราย ได
จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
หมูบานจัดสรรนํารอง 15 หมูบาน สถาน
ประกอบการปั้มนํ้ ามันและศาสนสถาน
นํ าสงศูนยกําจัดขยะอันตรายหนองแขม
แลว ตัง้ แตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
คม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายนําสงศูนย
หนองแขม จํานวน 4,550 กิโลกรัม -รวม
มูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บไดและนําสง
ศูนยหนองแขมแลว ตัง้ แต เดือน ต.ค. 63
ถึงเดือน ธ.ค.63 รวมจํานวน 4,550 กิโล
กรัม (เป าหมาย 13.79 ตัน/ปี ) ความ
กาวหน าคิดเป็ นรอยละ 102.39
1/29/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเก็บ
ขยะอันตรายประจําเดือนมกราคม 2564
ไดจากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
หมูบานจัดสรรนํารอง 15 หมูบาน สถาน
ประกอบการปั้มนํ้ ามัน และศาสนสถาน
และนําสงศูนยกําจัดขยะอันตราย
หนองแขมแลว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 64
เป็ นหลอดไฟฟา ฟลูออเรสเซ็น จํานวน
610 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑเครื่องใช
ไฟฟ าและอิเล็กโทรนิกส (ทีวีเสีย) 200
กิโลกรัม ขวดยา 100 กิโลกรัม ถังดับ
เพลิง 200 กิโกรัม รวมทงั ้ หมด 1,110
กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บ
ไดและนําสงศูนยหนองแขมแลว ตัง้ แต
เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ม.ค.63 รวม
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  5,660 กิโลกรัม 2
3/02/2564 : จัดเก็บขยะอันตราย
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ไดจากรถ
เก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และหมูบานจัดสรร
นํ ารอง 15 หมูบาน สถานประกอบการ
ปั ้ มนํ้ ามัน และศาสนสถาน และนําสงศูนย
กําจัดขยะอันตรายหนองแขมแลว เมื่อวัน
ที่ 11 กุมภาพันธ 64 เป็ นหลอดไฟฟา
ฟลูออเรสเซ็น จํานวน 600 กิโลกรัม ซาก
ผลิตภันฑเครื่องใชไฟฟ าและอิเล็กโทรนิ
กส (ทีวีเสีย) 150 กิโลกรัมรวมทงั ้ หมด
750 กิโลกรัม 30/03/2564 : จัดเก็บขยะ
อันตรายประจําเดือนมีนาคม 2564 ไดจาก
รถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมูบาน
จัดสรรนํารอง 15 หมูบาน สถานประกอบ
การปั้มนํ้ ามัน และศาสนสถาน และนําสง
ศูนยกําจัดขยะอันตรายหนองแขมแลว
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 64 เป็ นหลอดไฟฟา
ฟลูออเรสเซ็น จํานวน 600 กิโลกรัม ซาก
ผลิตภันฑเครื่องใชไฟฟ าและอิเล็กโทรนิ
กส (ทีวีเสีย) 140 กิโลกรัม และวันที่ 30
มีนาคม 64 เป็ นหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซ็น
จํานวน 600 กิโลกรัม ถานไฟฉาย
แบตเตอรี่ 300 กิโลกรัม ซากผลิต
ภันฑเครื่องใชไฟฟ าและอิเล็กโทรนิกส
(ทีวีเสีย) 200 กิโลกรัม รวมทงั ้ หมด
1,840 กิโลกรัม จัดเก็บขยะอันตราย
ประจําเดือนเมษายน 2564 ไดจากรถเก็บ
ขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่ โรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร และหมูบานจัดสรร
นํ ารอง 15 หมูบาน สถานประกอบการ
ปั ้ มนํ้ ามัน และศาสนสถาน และนําสงศูนย
กําจัดขยะอันตรายหนองแขมแลว เมื่อวัน
ที่ 22 เมษายน 64 เป็ นหลอดไฟฟา ฟลูออ
เรสเซ็น จํานวน 800 กิโลกรัม ถานไฟฉาย
แบตเตอรี่ 60 กิโลกรัม กระปองสเปรย
กิโลกรัม รวมทงั ้ หมด 870 กิโลกรัม จัด
เก็บขยะอันตรายประจําเดือนพฤษภาคม 2
564 ไดจากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื
ที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
หมูบานจัดสรรนํารอง 15 หมูบาน สถาน
ประกอบการปั้มนํ้ ามัน และศาสนสถาน
และนําสงศูนยกําจัดขยะอันตราย
หนองแขมแลว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
64 เป็ น กระป องสารเคมี จํานวนทงั ้ หมด
1,010 กิโลกรัม 25/06/2564 : จัดเก็บขยะ
อันตรายประจําเดือนมิถุนายน 2564 ได
จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพ้ น
ื ที่
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
หมูบานจัดสรรนํารอง 15 หมูบาน สถาน
ประกอบการปั้มนํ้ ามัน และศาสนสถาน
และนําสงศูนยกําจัดขยะอันตราย
หนองแขมแลว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 64
เป็ น เป็ นหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซ็น จํานวน
210 กิโลกรัม ซากผลิตภันฑเครื่องใช
ไฟฟ าและอิเล็กโทรนิกส (ทีวีเสีย) 400
กิโลกรัม ตลับหมึก 300 กิโลกรัม รวม
ทัง้ หมด 910 กิโลกรัม

(ไตรมาส 3) -เดือนมีนาคม 2564 ดําเนิน
การดังนี้ 1.ดําเนินการปรับปรุงสวนหยอม
หน าโรงเรียนนาหลวงถนนพุทธบูชาโดย
ดําเนินการ 1.1 ปลูกไมดอกไมประดับ 1.2
ลงหน าดินและทรายขเี้ ป็ ดเพื่อปรับพ้ น
ื ที่ 1.
3 ปูหญามาเลเซีย ดูแลบํารุงรักษา
รดนํ้ าจนกวาตนไมจะสามารถยืนตน
สวยงามได 2. จัดทําแผนในการเขามาดูแล
ตัดแตงบํารุงรักษาเพื่อใหสวยงามและเป็ น
สถานที่พักผอนของประชาชนบริเวณนัน
้
ตอไป 3.เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมลง
ในฐานระบบขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียวกรุงเทพ
มหานคร
(ไตรมาส 3) อยูระหวางการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
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รอยละของผูเขารวมโครงการดําเนินงาน
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร มีความรูที่ไดจากการรวมกิจกรรม
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ึ
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(14.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(14.2). การรายงานขอมุลพื้นที่สี
เขียว (สลล.01-1)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(15.1). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%

(ไตรมาส 3) 1. ตรวจสอบไฟฟ าสองสวาง (16.1). โครงการลดเงื่อนไขความลอ ฝ ายเทศกิจ
1 ครัง้ /วัน ไมพบหลอดไฟฟ าสองสวาง
แหลมตอการเกิดอาชญากรรมใน
ชํารุด 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช
พื้นที่เสี่ยง
งานของกลอง CCTV 1 ครัง้ /วัน ไมพบ
ความกา วหน าของงาน :95%
กลองชํารุด 3. ตรวจสอบปาย
ประชาสัมพันธเตือนภัยอาชญากรรมที่ติด
ตัง้ เตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่ 21 จุด
สภาพปายไมชํารุด 4. ตรวจตูเขียวและ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่ 21 จุด โดย
ตรวจอยางนอย 2 ครัง้ /วัน/จุด 5. ตัดแตง
ตนไมย่ น
ื ตน ไมดอกไมประดับ ตัดหญา
กําจัดวัชพืช ทุกเดือน 6. ลางทําความสะ
อาด บริเวณปายหน าโรงเรียนนาหลวง, ทุก
วัน และสะพานลอยทุกสัปดาห 7. และ
รายงานผลสงสํานักเทศกิจ ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
(ไตรมาส 3) 1. ตรวจตรา กวดขัน รถจอด (17.1). กิจกรรมกวดขันรถยนตและ ฝ ายเทศกิจ
บนทางเทาถนนประชาอุทิศ และ ถนน
รถจักรยานยนตจอดหรือขับขี่บน
พุทธบูชา 2. ระชาสัมพันธโดยใชรถขยาย ทางเทา
เสียง 3. รองเรียนทางโทรศัพท จํานวน - ความกา วหน าของงาน :95%
ราย 4. แจงใหผูกระทําผิดมาเสียคาปรับ
จํานวน - ราย ไมมา จํานวน - ราย 5. สง
ดําเนินคดีที่ สน. จํานวน - คดี พรอมเลข
คดี จํานวน – ราย

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความพึงพอใจที่มีตอการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนวันสําคัญ
ของไทย/วันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญ
ทางประเพณี

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

5.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

20

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
ประชาสังคมเพื่อรวมผลักดันการพัฒนาพ้ น
ื
ที่
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -จัดกิจกรรมสงเสริม
(19.1). กิจกรรมสงเสริมการทอง
ผลิตภัณฑชุมชนคลองบางมด ครัง้ ที่ 2 วัน เที่ยวและจัดจําหนายสินคาชุมชน
ที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ ตลาดมดตะ ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
นอย ชุมชนนูรุลฮุดา ลานวัฒนธรรมมัสยิด เขตทุงค
 รุ
นูรุลหุดา และชุมชนริมคลองบางมด มีผู
ความกาวหน าของงาน :100%
ประกอบการ จํานวน 18 ราย (ผูประกอบ
การใหม จํานวน 5 ราย) มีประชาชนเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 145 คน ความพึง
พอใจรอยละ 88

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) - จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะ
(20.1). กิจกรรมการจัดตงั ้ เครือขาย ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กรรมการประชาคมเขตทุงครุ ซึ่งมาจาก
ประชาสังคมเขตทุงครุ
สวัสดิการ
ภาคสวนตาง ๆ ไดแก ภาคเอกชน ภาค
ความกา วหน าของงาน :100%
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน - จัด
ประชุมคณะกรรมการประชาคมเขตทุงครุ
ครัง้ ที่ 2/64 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 เพื่อ
พิจารณาตําแหนง รับทราบอํานาจหน าที่
ของคณะกรรมการประชาคมเขตทุงครุ
และพิจารณาประเด็นปัญหาที่จะนํามา
ทํากิจกรรม - จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ ตําแหนง
คณะกรรมการประชาคมเขตทุงครุ ลงวันที่
24 พ.ค. 2564 - จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ ที่
ปรึกษาประชาคมเขตทุงครุ ลงวันที่ 25 พ.
ค. 2564 - จัดประชุมคณะกรรมการ
ประชาคมเขตทุงครุ ครัง้ ที่ 3/64 ในวัน
อังคารที่ 29 มิ.ย. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของประชาคมเขตทุงครุ และ
พิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาหรือการ
พัฒนาตามบริบทพ้ น
ื ที่เพื่อกําหนดประเด็น
สําคัญเพื่อการพัฒนาเมือง การกําหนดแผน
งาน/โครงการ และคัดเลือกแผนงาน/โครง
การ เพื่อผลักดันใหไปสูการปฏิบัติและเกิด
ผลสําเร็จอยางเป็ นรูปธรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) 27/04/2564 : ดําเนินการจัด (18.1). คาใชจายในการจัดงานวัน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจกรรมที่ 2 (กิจกรรมวันสงกรานต)
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประ สวัสดิการ
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564
เพณี
โดยปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
ความกาวหน าของงาน :80%
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อยาง
เครงครัด 30/05/2564 : ดําเนินการสงใบ
ขอเบิกเงินคาจัดซ้ อ
ื วัสดุอุปกรณในการจัด
ทําพานดอกไมสดเพื่อใชในกิจกรรมสรง
นํ้ าพระและรดนํ้ าขอพรผูสูงอายุ (วันสง
กรานต) ประจําปี  2564 จํานวนเงิน
19,000 บาท และคาจางเหมาจัดทําโล
รางวัลสําหรับผูเขาประกวดผูสูงวัยขวัญใจ
เขตทุงครุ จํานวนเงิน 6,000 บาท รวม
จํานวนเงิน 25,000 บาท และอยูระหวาง
การจัดทําเอกสารเตรียมการจัดกิจกรรมที่
3 และกิจกรรมที่ 4 ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรม
ในเดือน กรกฎาคม 2564 24/06/2564 :
ดําเนินการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติและ
วันสงกรานตเรียบรอยแลว และไดรับ
อนุมัติงดจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว และกิจกรรมวันเขา
พรรษา เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจํานวนผูติด
เชื้อสูงข้ น
ึ  เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

คร

18

าน

มิติท่ี
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มิติท่ี
21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามโครงการงาน
ประจํา จํานวน 53 โครงการ แลวเสร็จ
จํานวน 10 โครงการ และอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 52 โครงการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(21.1). โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน)
ความกาวหน าของงาน :10%

(21.2). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :10%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

ฝ ายปกครอง

(21.3). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :90%
(21.4). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 90 ฝ ายโยธา
แยก 2 จากซอยประชาอุทิศ 90 ถึง
บานเลขที่ 32 และซอยแยกถึงบาน
เลขที่ 11
ความกาวหน าของงาน :100%
(21.5). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 ฝ ายโยธา
แยก 2 จากบานเลขที่ 112 ถึงบาน
เลขที่ 651
ความกาวหน าของงาน :100%
(21.6). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 69 ฝ ายโยธา
แยก 18 จากซอยประชาอุทิศ 69 ถึง
ลานกีฬาดารีซีน
ความกาวหน าของงาน :100%
ฝ ายโยธา

คร

(21.7). ปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล.
จากคลองสะพานควาย ถึงซอย
ประชาอุทิศ 33
ความกาวหน าของงาน :100%

(21.8). ปรับปรุงซอยแยกซอย
ฝ ายโยธา
ประชาอุทิศ 76 แยก 9 จากซอย
ประชาอุทิศ 76 แยก 9 ถึงคลองราง
นํ้ า
ความกาวหน าของงาน :100%
(21.9). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 ฝ ายโยธา
แยก 4/2-1 จากซอยประชาอุทิศ 76
ถึงคลองรางตัน
ความกาวหน าของงาน :100%
(21.10). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ ฝ ายโยธา
75 จากถนนประชาอุทิตถึงบานเลข
ที่ 706
ความกาวหน าของงาน :100%
(21.11). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ ฝ ายโยธา
69 แยก 11 จากคลองสะพานควาย
ถึงบานเลขที่ 104/56 และซอยแยก
ถึงบานเลขที่ 39 และบานเลขที่
102
ความกาวหน าของงาน :85%
(21.12). ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ
61 แยก 2 จากบานเลขที่ 118 ถึง
บานเลขที่ 60/1 และ ซอยแยกถึง
บานเลขที่ 34 กับบานเลขที่ 249
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(21.13). ปรับปรุงซอยแยกซอยครุ ฝ ายโยธา
ใน 1 จากมุมรว
ั ้ หมูบานพลีโนถึงสุด
ทางสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100%

(21.15). ปรับปรุงสํานักงานเขตทุง
ครุ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(21.17). ซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(21.19). ปรับปรุงโรงเรียนราง
ราชพฤกษนุชมีอุทิศ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

าน

(21.14). ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 36 ฝ ายโยธา
จากถนนพุทธบูชาถึงสะพานขาม
คลองราษฎรสามัคคี
ความกาวหน าของงาน :65%

(21.16). ขุดลอกคลองสะพานควาย ฝ ายโยธา
ความกาวหน าของงาน :100%

(21.18). กอสรางอาคารอเนกประ
สงค 3 ชัน
้  โรงเรียนวัดทุงครุ (พึ่ง
สายอนุสรณ)
ความกาวหน าของงาน :38%

ฝ ายโยธา

(21.20). ปรับปรุงโรงเรียนรา
ษฏรบูรณะ (มูฮําหมัดอุทิศ)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(21.22). กอสรางอาคารอเนกประ
สงค 3 ชัน
้ โรงเรียนสามัคคีบํารุง
ความกาวหน าของงาน :28%

ฝ ายโยธา

(21.24). การลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอา
คาร
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายโยธา

(21.27). คาใชจายในพิธีปฎิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(21.28). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(21.29). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(21.30). คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.32). คาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.31). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.33). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.34). คาใชจายในการฝึกอบรม ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :10%
(21.35). คาใชจายในการประชุมครู ฝ ายการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :10%
(21.36). คาใชจายในการจัดประชุม ฝ ายการศึกษา
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%
(21.37). คาใชจายโครงการเรียนฟรี ฝ ายการศึกษา
เรียนดี อยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%
(21.38). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาอาหรับ
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.40). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาญี่ปุน
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

(21.41). คาใชจายโครงการสอน
ภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.43). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.45). ฝึ กอบรมวิชาชีพเสริมราย
ได
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(21.47). คาใชจายโครงการรูใช รู
เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(21.49). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(21.51). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(21.53). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

(21.39). คาใชจายโครงการสอน
ภาษามลายู
ความกาวหน าของงาน :95%

ม

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(21.26). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :95%

พ

(21.25). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะ
อาด ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ท

(21.23). ปรับปรุงโรงเรียนคลองราง ฝ ายโยธา
จาก
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

(21.21). ปรับปรุงโรงเรียนชูสินทอง ฝ ายโยธา
ประดิษฐอนุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100%

(21.42). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายการศึกษา

(21.44). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :10%

(21.46). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%

22
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4. ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(21.48). คาใชจายในการจัด
กิจกรรมครอบครัวรักการอาน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(21.50). คาใชจายในการสนับสนุน
เจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาส
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(21.52). คาใชจายในการจัด
กิจกรรมการออกกําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :68%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) นํ า Line Official นวัตกรรม (22.1). โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ฝ ายปกครอง
ทุงครุ เพื่อความสะดวกสุดของประชาชน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
มาใหบริการประชาชนและประชาสัมพันธ สํานักงานเขตทุงครุ
บนเว็บไซตสํานักงานเขตทุงครุ Facebook ความกาวหน าของงาน :100%
สํานักงานเขตทุงครุ Facebook หรือ กลุม
Line ภารกิจของทุกฝาย
(ไตรมาส 3) ไดนําฐานขอมูลใน
(23.1). กํารพัฒนาฐานขอมูล
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแก ขอมูล
ความกาวหน าของงาน :100%
ถนน ตรอก ซอย ในพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ มาใช
ในการวิเคราะหสถานการณและปัจจัยที่สง
ผลตอการกําหนดพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยของพ้ น
ื ที่
เขตทุงครุ เพื่อจัดทํารางแผนการปฏิบัติ
งานโครงการลดเงื่อนไขความลอแหลมตอ
การเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อ
วิเคราะหงบประมาณคาที่ดินและสิ่ง
กอสรางในการจัดทําคําของบประมาณราย
จายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 พรอม
นํ าสงหลักฐานการดําเนินการใหสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2564

ฝ ายปกครอง

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

กลยุทธ
0.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 24 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) การเบิกจายงบประมาณใน
(24.1). รอยละของความสําเร็จของ ฝ ายการคลัง
ภาพรวม (ไมรวมงบประมาณรายจาย
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ประจําปี  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ความกาวหน าของงาน :42%
หมวดคาจางชว
ั ่ คราว งบกลางรายการเงิน
ชวยเหลือขาราชการและลูกจาง งบกลาง
รายการเงินบําเหน็จลูกจาง งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และเงินกันไวเบิกเหลื่อมปี งบประมาณ
อนุมัติ 244,421,194.- บาท งบประมาณ
หลังปรับโอน 229,596,374.- บาท อนุมัติ
เงินงวดหลังปรับโอน 207,442,407.- บาท
เบิกจายตงั ้ แต 01/12/63 ถึง 24/06/64
เป็ นเงิน 58,981,005.18 บาท คิดเป็ น 25.
69 %
-

าน

คร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

ม

ห

............................................................

กร
ุงเ

............................................................

ท

ตําแหนง ............................................................

พ

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..
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กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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